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Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Schepenen
van Zuienkerke d.d. 29 juli 2021

1. Verslagen.

De verslagen van de vergaderingen d.d. 05/07, 12/07 en 19/07/2021 worden goedgekeurd.

2. Omgevingsvergunning.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een zwembad op het perceel
gelegen Blankenbergse Steenweg 40C.

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op het perceel

gelegen Begijnhof23.

3. Aanvraag omgevingsvergunning - openen openbaar onderzoek.
Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgeving s vergunning met als onderwerp:

herbouwen van een landelijke eengezinswoning met bij gebouwen op het perceel gelegen
Assestraat 4.

Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunning met als onderwerp:
BAmeuwbouwwoning met beroepsruimte op het perceel gelegen Blankenbergse Steenweg

28.

Openen van het onderzoek voor een aanvraag tot omgevingsvergunnmg met als onderwerp:
verbouwen woning naar restaurant op het perceel gelegen Doelhofstraat 23.

4. Participatie aan het voorstel van IVBO om een goedkope bronophaling van asbest
te voorzien.

Beslissen om in te tekenen op het voorstel van IVBO om een huls-aan-hui s inzameling van
asbest te organiseren en beslissen om definitief beheer van huis-aan-huisinzameling van

asbest naar IVBO over te dragen.

5. Mandaten.

Het College stelt de facturen betaalbaar van nummers 1211 tot en met 1256 en geeft opdracht

deze facturen te betalen.

6. Bestelbonnen.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor het maken van een promotiefilm van groot-Zuienkerke,

voor een totaalbedrag van 3.121,80 euro inclusief btw.
• Bestelbon wordt opgemaakt voor de levering van 3 afzetpalen in kunststof, dienstig voor

de ingang van de pastorietuin te Zuienkerke, voor een totaalbedrag van 723,88 euro
inclusief btw en transportkosten.

7. Vorderingsstaat 16bis verbouwen gemeentelijke basisschool.
Goedkeuren van de vorderings staat nr. lóbis ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten

bedrage van 34.162,81 euro inclusief btw.

8. Vorderingsstaat 17bis verbouwen gemeentelijke basisschool.
Goedkeuren van de vorderings staat nr. 17bis ten laste van de gemeente Zuienkerke, ten
bedrage van 36.935,21 euro inclusief btw.

9. Fluvius.

Goedkeuren van de offerte van Fluvius voor het vervangen van de openbare verlichting spalen
in de Kapel lestraat. De geraamde kostprijs bedraagt 26.261,46 euro inclusief btw en zal

afgerekend worden via hetjaaractieplan "Licht als dienst".
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10. Toelatingen.

• Toelating verlenen aan De Kade - begeleidingscentrum Spermalie tot het ontvangen van
een toelage mits de betrokken kinderen gedomicilieerd zijn te Zuienkerke.

• Toelating verlenen aan Telenet voor het plaatsen van een ondergrondse kabel ter hoogte

van de Kapellestraat 10.

11. Wleldingen.
Het College neemt kennis van de mededelingen.

12. Varia.

Het College neemt kennis van de varia en vragen.

1.0.

De Algemeen Directeur
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